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Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności  
na zapewnienie bazy pobytowej i wyżywienia podczas  

14-dniowego obozu wychowawczo-terapeutycznego wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie  
w ramach projektu  

„Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży  
z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii” 

 
Zamawiający: 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny 
ul. Siostry Faustyny 3 
30-608 Kraków 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie (MOW) organizuje obóz 
wychowawczo-terapeutyczny dla 35 wychowanek w dniach 30 czerwca 2014 - 13 lipca 2014 roku. Zamawiający 
zapewnia kadrę opiekunów obozu.  
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie bazy pobytowej oraz wyżywienia dla 35 wychowanek 
MOW oraz 6 opiekunów w ramach jednego obiektu (ośrodka, pensjonatu, hotelu, etc.) znajdującego się w 
Piwnicznej-Zdrój  (miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim).  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 
55200000-2 Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe, inne niż hotelowe 
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 
55240000-4 Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych 
55241000-1 Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych 
92330000-3 Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne 
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 
 
2. Przez zapewnienie bazy pobytowej rozumiemy zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienką 
(dopuszczamy łazienkę wspólną maksymalnie na 2 pokoje) w ramach jednego obiektu. Do stałej dyspozycji grupy 
potrzebne będą również: 2 sale warsztatowe (do 15 osób każda), sala (do 45 os.) do wykorzystania na spotkania 
grupy oraz zajęcia warsztatowe, rekreacyjno-sportowe, taneczne itp., a także miejsce do rekreacyjnego 
wykorzystania na zewnątrz budynku – teren zielony, ławki, miejsce na ognisko/grill, boiska sportowe (boisko do 
piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej), basen. 
 
- ze względów bezpieczeństwa, w związku z tym iż grupę stanowi młodzież niedostosowana społecznie 
wymagająca wzmożonego nadzoru opiekunów, obiekt musi być oddalony od ruchliwych szlaków 
komunikacyjnych lub obiekt musi być ogrodzony; ze względów wychowawczych i bezpieczeństwa wybrany 
będzie mógł być jedynie obiekt, w którym w czasie naszego pobytu nie będzie innych młodzieżowych grup 
zorganizowanych mogących mieć kontakt z wychowankami MOW. 
 
3. Przez zapewnienie wyżywienia rozumiemy zapewnienie trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) 
przez 13 dób hotelowych, począwszy od obiadu w dniu przyjazdu oraz dodatkowego obiadu w dniu wyjazdu. 
Obiad i kolacja mogą być zastąpione obiadokolacją w uzgodnieniu z kierownikiem obozu, w dni, kiedy organizacja 
zajęć (np. wycieczka) wykluczy możliwość spożycia trzech posiłków. W takim przypadku Wykonawca zapewni 
suchy prowiant na wyjazd. 
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II. Warunki udziału: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1. Wskażą odpowiedni obiekt, spełniający wymagania opisane w pkt. I.1 i I.2 oraz załączą oświadczenie o 
możliwości zapewnienia wyżywienia, o którym mowa w pkt. I.3.  
 
2. Posiadają doświadczenie w organizowaniu bazy pobytowej i wyżywienia dla grup młodzieży – tj. w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzykrotnie zapewnili bazę pobytową oraz 
wyżywienie podczas pobytów zorganizowanych dla grup – wychowanków młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego, placówki o podobnym charakterze (młodzieżowy ośrodek socjoterapii, zakład poprawczy) lub 
przynajmniej grupy młodzieży. 
 
3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.  
 
III. Zamawiaj ący, w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. II, wymaga przedłożenia odpowiedzi 
na Zapytanie ofertowe zawierającej co najmniej: 
 
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z całością niniejszego Zapytania ofertowego i akceptacji wszystkich warunków 
w nim określonych. 
 
2. Dane Wykonawcy, wskazanie osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w jego imieniu, wskazanie osoby 
do kontaktu, wskazanie i opis obiektu(ów) zawierający co najmniej jego (ich) położenie, otoczenie oraz bazę 
pobytową. Opis należy uzupełnić o dokumentację fotograficzną w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. 
Jeśli Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą taki opis oraz zdjęcia w zakresie opisanym powyżej, za 
wystarczające uznane będzie wskazanie odpowiednich adresów internetowych. 
 
3. Oświadczenie, iż obiekt, który jest przedmiotem oferty, spełnia wszystkie określone prawem krajowym i 
wspólnotowym wymagania i normy bezpieczeństwa niezbędne do zorganizowania opisanej w zapytaniu 
ofertowym formy wypoczynku. 
 
4. Oświadczenie o możliwości zapewnienia wyżywienia, o którym mowa w pkt. I.3.  
 
5. Wskazanie przypadków zorganizowania bazy pobytowej oraz wyżywienia podczas pobytów zorganizowanych 
dla grup – wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, placówek o podobnym charakterze 
(młodzieżowy ośrodek socjoterapii, zakład poprawczy) lub przynajmniej grupy młodzieży. 
 
6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Zapytania Ofertowego. 
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7. Cenę brutto za osobodzień pobytu, wyrażoną w PLN, obejmującą pobyt, wyżywienie (+ wyszczególniony koszt 
dodatkowego obiadu w dniu wyjazdu) i możliwość korzystania z sal oraz terenu wokół budynku, zawierającą 
podatek VAT obliczony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty 
Wykonawcy z postępowania. 
 
III. Ocena ofert  
Ocena takich warunków, jak: 
- termin 30 czerwca 2014-13 lipca 2014 r., 
- miejsce położenia obiektu – Piwniczna-Zdrój (miasto w województwie małopolskim, w powiecie 
nowosądeckim), obiekt oddalony od ruchliwych szlaków komunikacyjnych lub ogrodzony, 
- zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienką (dopuszczamy łazienkę wspólną maks. na 2 pokoje), 
- brak innych zorganizowanych grup młodzieżowych na terenie obiektu w czasie naszego pobytu, 
- udostępnione: 2 sale warsztatowe (do 15 osób każda) sala mieszcząca 45 osób oraz miejsce służące rekreacji na 
zewnątrz budynku, 
zostanie dokonana na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z warunków, 
zostaną odrzucone. Pozostałe zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria punktowe: 
 
Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 
Doświadczenie 30 
Cena brutto 70 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie łącznie największą liczbę punktów w ramach 
wszystkich kryteriów. 
 
Szczegółowa punktacja dot. kryterium doświadczenia: 
Wymagamy wskazania minimum trzech przypadków zorganizowania bazy pobytowej i wyżywienia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dla młodzieży, przy czym: 

a) za każdy przypadek grupy podobnej do naszej (MOW, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich) 
Wykonawca otrzymuje 10 pkt. 

b) za każdy przypadek innej grupy młodzieżowej Wykonawca otrzymuje 5 pkt.  
 

Szczegółowa punktacja dot. kryterium ceny: 
Poprzez cenę rozumiemy proponowaną przez Wykonawcę cenę brutto za osobodzień pobytu obejmującą pobyt, 
wyżywienie (+ wyszczególniony koszt dodatkowego obiadu w dniu wyjazdu) i możliwość korzystania z obiektów 
sal oraz terenu wokół budynku, zawierającą podatek VAT obliczony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Cena wyrażona jest w PLN. 
 
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje ważna, nieodrzucona oferta, której cena jest najniższa. Pozostałe ważne, 
nieodrzucone oferty otrzymają zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku liczby punktów wynikające z działania: 
 

Pof = Cmin/Cof * 70 
 
gdzie:  
Pof – liczba punktów, które otrzyma dana oferta, 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych, nieodrzuconych ofert, 
Cof – cena ocenianej oferty. 
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Uwagi końcowe: 
1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest Zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 
3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
4. Wszelkie pytania związane z przedmiotem postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres 
lukputyra@wp.pl. 
5. Oferty można składać do dnia 30 maja 2014 r. do godz. 9.00, listem poleconym na adres Zamawiającego, z 
dopiskiem „oferta – obóz wychowawczo-terapeutyczny” lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego pod ww. 
adresem. W każdym z ww. przypadków decydującą jest data wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
6. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę w 
określonym w Zapytaniu ofertowym terminie.  
 
Dane do kontaktu: 
Łukasz Putyra 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie 
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków 
tel./faks 12-266 30 29  
e-mail: lukputyra@wp.pl 

 
Kraków, dnia 15.05.2014 r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 
 

…………………………… dnia …………………………….. 
 
 
 

 
…………………………………………………. 
Dane Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności na zapewnienie bazy pobytowej i wyżywienia 
podczas 14-dniowego obozu wychowawczo-terapeutycznego wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w 
ramach projektu „Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i 
socjoterapii”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 

Ja niżej podpisany(a)  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
oświadczam, że nie jestem/Wykonawca1 nie jest  powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumiem wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
…………………………………………………….. 
podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                 
1 Nie potrzebne usunąć lub skreślić.  


